
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 8. marts 2010 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen 
Referent:  John Jensen og Arne Clausen. 
Afbud: Niels, Jeanette, Lis 
 
Pkt. 34 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 22. februar 2010
 Referatet godkendt 
 
Pkt. 35 Meddelelser 
35.1 Orientering om styrelseskurset d 8- 9 april 2010 (Stefan) 
35.2 Orientering om pensionistarrangementer 11-12 marts (Stefan)  
35.3 Orientering om møde i pædagogisk samråd d.3.marts. Inklusionsstøtte, 

BFO-strukturen, lektiehjælp og kompetenceudvikling var hovedpunkterne. 
(John) 

35.4 Der er udsendt materialer om kompetenceudviklingspuljen. 
35.5 Der er udsendt materiale vedrørende Vores Skole. Tillidsrepræsentanterne 

bedes videreformidle materialet til interesserede lærere. 
35.6 Reviderede medlemslister udsendes 
35.7 Stefan orienterede om kompetenceudviklingsspillet. Det blev også drøftet 

hvorvidt nye TR allerede nu skal med på BLF konferencen. Det besluttes 
på styrelseskurset i april 

35.8 John orienterede om henvendelse til Ballerup kommune vedr. hastemøde 
om bl.a.  konsulentstilling, uenighedspunkter på Måløv Skole og 
prøveafvikling 

35.9 Georg orienterede om konference for de pædagogiske fora i de 
forpligtende kredssamarbejder. På konferencen var følgende behandlet: 
Folkeskolens 360 graders eftersyn, specialundervisning, folkeskolens 
rejsehold, møde med skolelederforeningen om dialogbaseret aftalestyring, 
Vores Skole og regeringens brud på folkeskoleforliget ifm. de nationale 
test, læseløftet og de fælles mål. 

35.10 Susanne Vilstrup er valgt som ny TR og Charlotte Elmøe er ny TR 
suppleant på PPR.  

 
 
Pkt. 36 GF 2010. 

a. Forslag til resolutioner og vedtagelser 
To resolutioner udsendt.: 
Resolution om det psykiske arbejdsmiljø tilrettet og forelægges 
GF til godkendelse. 
Resolution om forflyttelser Forelægges til godkendelse. 
Fra medlem: Udtalelse til regering og Folketing. Styrelsen kan 
ikke bakke op om udtalelsen, men udtaler at styrelsen 
principielt godt kan støtte politiske udtalelser. Medlemmet 
orienteres af den lokale tillidsrepræsentant..      
 
b. Valg 



Intet nyt. 
 
c. Andet 
Endelig dagsorden udsendes 9.3 og ophænges på skolerne. 

  
 
Pkt. 37 Status vedr. forflyttelsessituationen 
 Drøftelse af den foreløbige status vedr. eventuelle forflyttelser 
 Skolerunde om beskæftigelsessituationen. 
 Punkt om forflyttelsesregler vil komme på næste sektormøde. 

Objektive kriterier blev diskuteret. 
Forflyttelsessituationen behandles i sektorudvalget på mødet 
16 marts. 

 
Pkt. 38 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Endelig dagsorden til GF kommer på konferencen d. 9.) ophænges på  
skolerne  . 
Tilmelding/ spisning til GF meddeles Annelise på onsdag/torsdag. 
GF - hæftet uddeles. 
Medlemmerne orienteres om Projekt "Vores skole i vores region" og der 
tales godt for det. 

 
Pkt. 39 Eventuelt 
 
 
 
 Venlig hilsen 
 John og Arne 
       

 
 

 


